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Do you like Egypt? 

ٚنس 畦علګ يتحٖف 〈لګ سائح  ف

ٚحبا بڊ فګ مصٚ. من أين أتيـ؟  :عــــــــــــــــلګ م
ٚنسا.  سعيٖ بلقائڊ. : سائح أتيـ من ف

 .畦 ٚنس أنا ف
؟ هل تحظ مصٚ :عــــــــــــــــلګ
 .نعږ. الطقس جيٖ ڣ الناٝ ڣدڣدييڗ : سائح
ستمكن؟  من الڤقـ )امٖع (كږ  :عــــــــــــــــلګ
 سأمكن مٖع أسبڤعيڗ. : سائح
ــــــلګ ٙ أقصٚ؟  :عــــــــــ ٜڣ أسبڤعيڗ! هل سڤف ت
ٙ اسڤاڗ أيضا.نعږ. بالتأكيٖ.  : سائح ٛڣ  سأ
ٙ مصٚ؟  :عــــــــــــــــلګ مت渓 ستغاد
ٙ يڤم الجمعغ القادم.   : سائح ساغاد

I come from France.= I’m French. 

How long will you stay? 

Yes / Sure. 

I will leave next Friday. 

rainforests 

leave 

habitat wetland 

ٚيبا حياتڢ كلها علګ اشجاٙالغاباػ امطي祈ع 〈نساڗ الغابغ يعي٤ فګ  ساحڀ . ( on trees)ڣ يقض 畦 تق
ٙا ما  الٖب القطب畦 هڤ أحٖ . ( on land )اليابسغ علګامحيط ا لڤضع البيض تغادٙ البحٚ ناد

. يمكنهږ اڗ ٙطبغأ٩ٙ قطبيغ. الضفادع حيڤاناػ بيئغ الحيڤاناػ القائل ال٘ڬ يمكنڢ اڗ يعي٤ فګ 
يعيشڤا علګ اليابسغ بااضافغ الګ امياع. 



 

ٛڣيل فګ عام  ٙاستڢ فګ الڤاياػ امتحٖع فګ عام  駕快解塊ڣلٖ أحمٖ  ٙيغ . أنه渓 د ٚ حين نشأ. ٗهظ 〈لګ جامعغ اسكنٖ . بعٖ 駕快壊解فګ مص
نيا. فګ عام ة  ٗلڊ، عمل د نيا للتكنڤلڤجيا.  駕快壊塊ٛڣيل فګ جامعغ كاليفٙڤ ٛ د 駕快快8فګ عام ، أصبح استاٗا فګ معهٖ كاليفٙڤ ٛڣيل  ة فا

ٚانكليڗ انڢ اكتشڀ الفيمتڤ سكنٖ. ڣ الت渓 هګ ڣاحٖ بنياميڗ بميٖاليغ  ٙ من الثانيغ. علما  كثي祈ڣڗ ڣ طاب ڣ من امف ليڤڗ علګ مليا
ٜع نڤبل فګ الكيميا . عا١ د ة  ٛڣيل علګ جائ ٜتڢ. بعٖها بسنغ ، حصل د ة  ٛڣيل يتلقى جائ ٙأڣا  دة  ناٝ مهمڤڗ جا ڣا الګ احتفاليغ ڣ 

ٛڣيل طبيبغ. هڤ ساعٖ العلما  انتا ٛڣجتڢ ديما  ٙبعغ أطفاڋ.  نيا ڣ انجظ أ .  介餓駕塊ج أدڣيغ جٖيٖع . ماػ فګ عام ٛڣيل فګ كاليفٙڤ

He won two prizes and many scientists, students and important people came to his ceremony. 

It will be a modern, advanced country. 

Dr Zewail , An Egyptian scientist, 

who has a global reputation. 

駕 ٚانكليڗ في ٜع بنياميڗ ف ٛ بجائ ٛڣيل فا  عمٚ س د ة 
     回介     {駕快快8 -駕快解塊  س回介 ك

介  ٜع نڤبل فګ ٛڣيل حصل علګ جائ . الكيميا س د ة 
会 ٚع ا ٚڥ ٚئيسيغ للقطعغ عن لس الفك عالږ مص

駕  هڤ تل عالګ جٖا. الجبل س

解 ؟ ٚهن من القطعغ أڗ د ة ٛڣيل مشهٙڤ س ب
ٛ بجائس  جا ڣا احتفاليتڢ. ثي祈ڣڗٜتيڗ ڣ علما  ، طاب ڣ ناٝ مهميڗ كهڤ فا
回  ٚييڗ. س ٚ بمساعٖع العلما  امص تنبأ بما ستكڤڗ عليڢ مص

س ستكڤڗ دڣلغ حٖيثغ متقٖمغ. 
塊 .ٛڣيل  س لخ٨ الن٨ فګ جملغ ٚڬ –س  د ة  ٚع عاليميغ -عالږ مص لڢ شه



介  يغ. هڤ س祈متطڤع هڤ يعمل لصالح منظمغ خي

visited 

was 

said 

ever 

would 

 Egypt is planning for a new administrative capital in the desert, east of Cairo With an 

area of 170,000 feddans. It is 60 km from Cairo and Suez city. The New 

Administrative Capital is going to have modern universities, offices and hotels. There 

will be a road network, an international airport and a monorail passing through the 

business districts. The city is designed to work with smart technology. Roofs will be 

covered in solar panels. The shops will be cashless, and they will have more green 

spaces to walk round in the city. In the end, I'd like to say that setting up this new 

capital will change the map of modern Egypt and will solve many of our problems. 

ٙيغ عاصمغ إنشا  مصٚ تخطط ٚا  في جٖيٖع 〈دا ٚځ  الصح ٚع ش ٚع عن كږ 塊餓 تبعٖ. فٖاڗ ألڀ 駕壊餓 بمنطقغ القاه  ڣمٖينغ القاه

ٙيغ للعاصمغ سيكڤڗ . السڤيس ٚځ  شبكغ هناك ستكڤڗ . حٖيثغ ڣفنادځ ڣمكاتظ جامعاػ الجٖيٖع إدا  أحادڬ ڣخط دڣلي ڣمطاٙ ط

ٙيغ امناطڄ عب祈 يمٚ  امتاجٚ ستكڤڗ . الشمسيغ باألڤاٍ أسطح تغطيغ سيتږ. ال٘كيغ التكنڤلڤجيا مع للعمل امٖينغ تصميږ تږ. التجا

祈ٜيٖ لٖيها ڣسيكڤڗ  نقٖيغ، غي ٚا  امساحاػ من ام  الجٖيٖع العاصمغ ه٘ه 〈نشا  〈ڗ أقڤڋ  أڗ أڣد النهايغ، في. امٖينغ في للتجڤڋ  الخض

祈ٚيطغ سيغي .مشاكلنا من العٖيٖ ڣسيحل الحٖيثغ مصٚ خ

会  س البادئغ"re-  "渓ٚع ثانيغ فګ الفعل " يعيٖ استخٖام" تعن  م

解 " س الاحقغ-al "فګ "ساحلګ "
. صفغتغي祈 اسږ الګ  

回  ٚادف الفعل " يحمى " هڤ س " يحفٴ " م

塊  نتيجغ " س عكس " سبظ " هڤ "

駕  ع امحلګ س季管ٙتڢ( امن ٛيا ٜاٙ )يتږ  ي
سياٍ كثي祈ڣڗ كل عام. ڤاسطغ ب 

介  متغيبغ من كانـ تقى قالـ انها س
ٙسغ .   امٖ

会  "سماقالـ س "أنا آكل كيكغيا سامي
解  ٚك هل س ٛٙػ اسڤاڗ؟عم



Why? / Why do you want money? 

ٚيٖ نقڤد من أبيڢ ڣلٖ ي

ٚين جنيغ :ڣلــــــــــٖ ؟ أبي، هل يمكن أڗ تعطين畦 عش
ٚيٖ نقڤد؟ : أب ماٗا؟ ة ماٗا ت
ٙ صٖيقي هاني فګ امستشفي. :ڣلــــــــــٖ ٛڣ ٙيٖ أڗ أ أ
ماٗا حٖف؟ ة ما خطبڢ؟ : أب
ٚع القٖم.  :ڣلــــــــــٖ ٙجلڢ أثنا  لعظ ك  ٚ هڤ كس
تش祈管ڥ لڢ؟ماٗا سڤف  : أب
ساش祈管ڥ لڢ كتابا. :ڣلــــــــــٖ
ٙه : أب ؟مت渓 س季管ڣ
ٙه غٖا. :ڣلــــــــــٖ ٛڣ  سأ
أڗ تبلغڢ سامي  تفضل النقڤد. ا تنس 畦 : أب

أا تتأخٚ.  

fossils 

منخقض الفيڤم هڤ منطقغ 
ٚع.  ٚب القاه ٚاڣيغ جنڤب غ صح

ٚياػ كثي祈 من  القٖيمغ الحف
غالبا تڤجٖ هنا ڣ لن فصائل 
ٚياػ الحيڤاناػ يمكن أڗ  حق

ٚياػ  تٖهشڊ. ادهاشا أك祈簡 الحف
ٚياػ  ٚياػ الحڤػ. حف هګ حف

ٙاستها ڣادڥ الحيتاڗ  تمـ د
ٚيڄ من  العلما بڤاسطغ ف

العامييڗ. 

What happened?/ What’s wrong with him? 

I will buy him a book. 

I will visit him tomorrow. 
to give him my regards./ not to be late 

amazing 

studied 

scientists. 

ٛمن بعيٖ ،  ٚا  فګ السما . من٘  ٚع صف الشمس نجږ ، من ا٩ٙ تبٖڣ الشمس مثل ك
ٚفڤڗ ما  ٙڣڣا القص٨ عن الشمس. هكاڗ الناٝ ا يع ګ الشمس. كثي祈 من الناٝ 

ٚڣڗ أعطڤا الشمس اسما  . أسماها اليڤنانيڤڗ  بعضهږ قالڤا اڗ الشمس الڢ . آخ
ٚڣماڗ اسمڤها سڤڋ . الضڤ  من الشمس  ساطع جٖا. هيليٝڤ . ال



ٚع للشمس سيؤٗڥ عينڊ.  النظٚ مبائ
ٙع ڣ  ٚا يحتاج الناٝ ڣ الحيڤاناػ ح
ضڤ  الشمس ليعيشڤا . يصنع النباػ 
طعامڢ بضڤ  الشمس. الناٝ ڣ 
الحيڤاناػ تأكل النباتاػ. يستخٖم 
النباػ الشمس ايضا لعمل اك経جيڗ. 

حتاجڤڗ لتنفس الناٝ ڣ الحيڤاناػ ي
اك経جيڗ. اليڤم ا يعتقٖ الناٝ أڗ 
ٚفڤڗ اڗ  الشمس الڢ ڣ لكن الناٝ يع

ٙيغ للحياع.  ٚڣ الشمس ض

Looking directly at the sun will hurt your eyes Because its light is  very bright. 

People , animals and plants will face many problems. 

The sun ,in the past , had many names. 

駕  لتصنع الطعام س النباتاػ تحتاج الشمس
ڣ اك経جيڗ. 

介  ٚع الګ الشمس ٚ مبائ .خطي祈 س النظ
会  ٚئيسيغ فګ القطعغ عن ٚع ال الشمس س الفك
解  ٚهن من الن٨ اڗ الشمس ممكن اڗ س ب

تكڤڗ مؤٗيغ؟      
ٚع الګ الشمس سيؤٗڥ عينيڊ  ٚ مباش س النظ

اڗ ضڤ ها ساطع جٖا.     
回 س ماٗا سيحٖف اٗا اختفـ الشمس يڤما ما ؟

، الحيڤاناػ ڣ النباتاػ سيڤاجهڤڗ  س الناٝ
مشاكل كثي祈ع.    
塊 ٚع اڣلګ فګ جملغ ڣاحٖع ؟ س لخ٨ الفق

駕  هڤ مكاڗ حين مكظ النفاياػ س
ٜبالغ علګ ا٩ٙ.   ي祈管ك الناٝ ال

介  ٙ س البيئغ الساحليغ تڤجٖ بجڤا
. البحٚ 

会  " ٙٚادف الصفغ " مشهڤ س م
ٚڣف " هڤ       " مع

解  " س الاحقغ–able   فګ كلمغ "
" قابل اعادع التجٖيٖ "  

.صفغ تغي祈 ها الګ  



are cut 

done 
had 

be 
wanted 

回 س لكى تعطى عكس الفعل "يتصل" نستخٖم البادئغ  "dis-   س يفصل س "disconnect

塊  يفشل " س عكس لـ " ينجح " هڤ "

駕  ع祈من الغاباػ امطي 祈كل عام تقطع )يتږ قطعها( س كثي
介  من ابحاف. قٖ  قامڤا س هږ 祈بالكثي

会  ٚبا  لك امتلڊلڤ س ٚڣييڗ كه حياع أفضل .اشخا٥ كثي祈ڣڗ ڗ اكثي祈 من الق

解  ٖڣ مشمس غٖا.سيكڤڗ س أعتق ٙ الجڤ حا
回  ٙادػ ميا  قالـ انها س اڗ ت٘هظ للمن季管ع امائي الجٖيٖا

I’m (feel) better now, but I’m bored. 

I don’t have any books. 

OK. What’s your favourite story? 

Thank you. / That’s very kind of you. 

What do you like to read? 

ٚيض ٚ ام ٙ تام ٜڣ ٚ ي سام
ٚ اڗ ؟سامٚ:  ٚيضا مٖع أسبڤع . كيڀ تشع لقٖكنـ م
 :  ٚ ٚ باملل.تام أنا أفضل اڗ لكن渓 اشع
ٚأ بعض سامٚ:  الكتظ؟املل. ماٗا ا تق

ٚ  : ليس لٖڥ أڬ كتظ . تام
ا تڤجٖ مشكلغ. استطيع اڗ أعطيڊ بعض الكتظ. سامٚ: 
ٚأ؟ ة ما هګ كتبڊ امفضلغ؟  ماٗا تڤد أڗ تق
 :  ٚ ٚاػ؟ تام ٚا ع قص٨ امغام أڣد ق

سامٚ: حسنا. ما هګ قصتڊ امفضلغ؟
 :  ٚ قصت渓 امفضلغ هګ " أليس فګ باد العجائظ" تام
مفضلغ عنٖڥ أيضا. يمكنن渓 أڗ أعي祈ها لڊ.أنها اسامٚ: 

ٚا لڊ . ه٘ا لطيڀ جٖا منڊ .  ٚ  : شك تام

What are you favourite books? 



species 

النمس حيڤاڗ هائل. يڤجٖ 
فصيلغ مختلفغ من  会餓حڤالګ 

النمس فګ العالږ. النمس لڢ 
ٙجل قصي祈ع ڣ ٗيل  جسٖ طڤيل با
ٚڣ  طڤيل. أجسادهږ مغطاع بف

سميڊ. 

long tail 
covered 

駕  ڣڗ أناٝ س祈ٜيڤڗ.كثي يفضلڤڗ مشاهٖع التلف
介  ٚئيسيغ للقطعغ هګ ٚع ال ٚا عس الفك ممي季اػ الق
会 ٚا ع أنها  -س ٗهنڢ.تڤسع الكاتظ يحظ الق
解  ماٗا تتڤقع اڗ يحٖف للكتظ امطبڤعغ فګ س

س أعتقٖ انها لن تستخٖم أبٖاامستقبل؟  
回 ٚا ع مهمغ ڣ مفيٖع؟ ٚهن من القطعغ اڗ الق س ب
ٙ ڣ معلڤماػ س  انها تڤسع ال٘هن ڣ تعطى افكا

تساعٖ فګ جعل الحياع أفضل.  

I think they won’t be used any more. 

It widens the mind and gives ideas and information that help make our life better. 



Reading a book is more enjoyable than using modern technology. 

塊  .ٚع الثانيغ في جملغ ڣاحٖع س لخ٨ الفق
ٚا ع كتاب أك祈簡 متعغ من استخٖام التس  نڤلڤجيا الحٖيثغ. كق

are sold 

finished 

would fly 

was 

have been lived 

駕  ٚا  بٖڣڗ جباڋ. أ٩ٙ العشبيغ س هګ مساحغ خض

介   ٚا طبيعيغ للجماڋ. ) مڤطن ( بيئغس الصح

会  ٙطظ " هڤ س " جاف  " مضاد " 

解  ٚادف كلمغ " عتيڄ " هڤ " قٖيږ "س م

回  اسږ "حٴ" 〈لګ صفغ ، نضيڀ 祈س لكى نغي
 lucky" س محظڤٱ س   y–"  الاحقغ 

塊  البادئغ س "un- " تعطى مضاد الصفغ
unkind" طيظ " س غي祈 طيظ س  

駕  س ٚ فګ محاػ كثي祈ع فګ ه٘ه امنطقغ . يباع التم
ٙع بسيط مبنيغ للمجهڤڋ :   ك PP+(be)} جملغ مضا
介  ٙع تام :بالفعل ڣاجبها. أنهـ س نها ك has+PP} جملغ مضا
会  ٚػس لڤ كنـ مكانڊ ك  IF2} . لكنـ ط
解  渓ځ. كاڗ س شاهٖ قاڋ اڗ امبن祈管كيح ٚ } جملغ غي祈 مباش
回  س بحلڤڋ عام介駕餓餓 ،快回 ٝفګ سيعيشڤڗ % من النا
ٛمن امستقبل التام لـ مباني طڤيلغ.   ك By 2100} جملغ فګ 
ك

There are a lot of kinds of mongooses in the world. A mongoose has a 
long body, with short legs and a long tail. Their bodies are covered by 
thick fur. Mongooses can see and hear very well, which helps them to 
find food and avoid danger. They are famous for fighting snakes. They 
are able to kill snakes by biting them. There are a lot of mongooses in 
Africa, Asia and parts of Europe. They live in     
forests, wetlands or grasslands, under the ground or rocks. They also 
eat birds, frogs, lizards, seeds, eggs and nuts. Unfortunately, 
mongooses are endangered, mainly because of deforestation and loss 
of habitat. 

live 

 النمس. العالږ في النمس أنڤاع من الكثي祈 هناك
ٙجل مع طڤيل، جسږ لڢ يل قصي祈ع أ . طڤيل ٗڣ

ٚا  مغطاع أجسادهږ  للنمس يمكن. السميڊ بالف
ٚڥ  أڗ ا، ڣيسمع ي ًٖ ٙ  علګ يساعٖهږ مما جي  العثڤ

ڣڗ  〈نهږ. الخطٚ ڣتجنظ الطعام علګ  مشهٙڤ
ٙبغ ٙڣڗ 〈نهږ. الثعابيڗ بمحا  الثعابيڗ قتل علګ قاد
ٚيقيا في النمس من الكثي祈 هناك. بقضمها  〈ف

ٜا  ڣآسيا ڣبا من ڣأج  أڣ الغاباػ في ڤڗ يعيش. أٙڣ
畦 ٙاض ٚطبغ أ ٙاض 畦 أڣ ال ٩ تحـ العشبيغ، أ  ٙأ

ٙ  أڣ ٙ  تأكل أنها كما. الصخڤ  ڣالضفادع الطيڤ
ٙ  ڣال経حالي ٚاػ ڣالبيض ڣالب٘ڣ  لسڤ . ڣامكس

ٚجع للخطٚ، النمس تتع٩ٚ الحٴ،  ٗلڊ ڣي
ٛالغ 〈لګ أساًسا امڤاطن. ڣفقٖاڗ الغاباػ 〈



Hi Ahmed , I’m fine. Thanks. 
ٚع القٖم ٙاع أمس لك أحمٖ يسأڋ هانى عن مبا

؟ أها هانى. كيڀ حالڊ: أحمٖ
ٚا:   هانى .هاڥ أحمٖ . أنا بخي祈 شك

ٚع القٖم أمس: أحمٖ ٙاع ك ؟هل شاهٖػ مبا
. نعږ . فعلـ:   هانى

 أين شاهٖتڢ؟: أحمٖ 
 شاهٖتڢ فګ استاد.:  هانى 

؟من ٗهبـ معڢ؟ة مع من ٗهبـ: أحمٖ
 ٗهبـ مع أصٖقائي.:   هانى

هل استمتعـ بڢ؟: أحمٖ 
 بالطبع. انڢ كاڗ ممتعا.:   هانى

Yes, I did.  

Where did you watch it? 

Who did you go with?/ with whom did you go? 

Sure. / Of course 

change 

recycling 

volunteers 

rubbish 

ٚع ، الجي季ع ڣ الفيڤم  فګ مٖڗ القاه
ٚڣع يعلږ الناٝ عن  تغي祈 يڤجٖ مش

امناّ ڣ كيڀ يساعٖڣڗ البيئغ بڤ 
القمامغ. أك祈簡 اعادع تٖڣيٚ اسطغ 

ٜٙڗ البيڤػ فګ متطڤعغ  解餓餓من  ي
كل أسبڤع. امتطڤعاػ ه٘ه امٖڗ 

يطلبڗ من الناٝ أڗ يضعڤا 
فګ ثاف ساػ مختلفغ: قمامتهږ  

للباستيڊ ، الڤٙځ ڣ امعٖڗ.

ٚبط مٖڗ الياباڗ.  ٚعغ ت ٙاػ فائقغ الس ٚيح. ه٘ه القطا ٙ ال ٚ بقطا انها تسمى اٗا ٛٙػ الياباڗ  ، يمكنڊ أڗ تساف
ٙ فګ الڤقـ امحٖد ڣ  ٚيح جيٖع. انها منتظمغ انها تغاد ٙاػ ال ٚيح. قطا ٚعغ جٖا مثل ال ٚ بس ٚيح انها تساف ٙاػ ال قطا

ٚيح آمنغ . فګ خاڋ ٙاػ ال قٖ كاڗ هناك فقط حڤادف قليلغ. 会回سنڤاتهږ الـ  تصل فګ الڤقـ امحٖد. قطا



 

ٚع  ٚڥ يمكن أڗ تكڤڗ بنفس تكلفغ ت٘ك ٚ 〈لګ مٖينغ أخ ٚع السف ٚيح غاليغ الثمن. ت٘ك ٙاػ ال فګ امقابل، قطا
 ٙ ٚع فأنـ تهبط فګ مطا ٚػ بالطائ ٚع. لكن ، اٗا ساف ٙاػ تكڤڗ عادع الطائ بعيٖ عن امٖينغ . محطاػ القطا

ٚيٖ أڗ تكڤڗ. ٚ 〈لګ حين ت ٚيح انڊ سڤف تساف ٙ ال ٜ امٖينغ . ل٘ا من السهل غالبا اڗ تأخ٘ قطا ٚك فګ م

Yes, I think they will be less expensive because more people will use these trains. 

In their 35 year, there have been only few accidents. 

Wind trains are fast, safe and expensive. 

駕  ٚئيسيغ فګ القطعغ هګ ٚع ال ٚيح.س الفك ٙاػ ال عن قطا
介  ٙاػ س ٚكٜ امٖينغ .أفضل محطاػ القطا انها فګ م
会  ٚع ٚع الطائ ٚيح.بنفس قيمغ س ت٘ك ٚع قطاٙ ال ت٘ك
解  ٚيح ستكڤڗ أقل غا ا س ٙ ال ٚ قطا هل تعتقٖ اڗ ت٘اك

فګ امستقبل؟ ماٗا؟ 
س نعږ ، أڗ اشخا٥ كثي祈ڣڗ سيستخٖمڤنها. 

駕 ٜبٖع ڣ الجبنغ ه ألباڗ.منتجاػ  ګس ال

介  فګ منطقغ يسمى ٙ ٛالغ الغاباػس قطع كل أشجا ا

会  عٖيږ الفائٖع " س مضاد " مفيٖ " هڤ "

解  ٚده" يمكن أڗ تستبٖڋ بـ ڣحيٖا "" س كلمغ " بمف

回 ع " 〈لګ اسږ ، نضيڀ الاحقغ祈管س لكى نحڤڋ الفعل " يخ  "–tion   اع س祈管س اخ "invention 



to win 

had 

swept 

will 

were 

塊 نضيڀ البادئغ " ٙ ٙ س  -un"  س لكى نعطى عكس "قاد unable" س غي祈 قاد

駕  ٙٚيقنا سيكڤڗ قاد ٙاع.اڗ يفٛڤ س ف بامبا
介  علګ قاڋ اڗ ه٘ا 祈管ٙائعا.كاڗ س مس
会  حـ تقى قٖ س経ٙضيغ بالفعل.م أ
解  ٙيغ؟ستشعٚ س كيڀ ٜڣٙ اسكنٖ هٖڥ عنٖما ت
回  عنٖما كنـ فګ الثامنغ ؟تږ تعليمڊ س أين

Where have you been? 

I have been studying medicine. 

Yes, I have . 

When did you come back to Egypt? 

Thank you. Me too. 

ٙڣځ شڤشغ ڣ  يڤجٖ مشهڤٙڣڗ كثي祈ڣڗ يعملڤڗ فګ اعام 栢ڗ ڣ فګ اماض 畦. أعتقٖ أڗ فا
ٚامجڢ ،  ٚامٌ اٗاعيغ شهي祈. فګ ب ٙڣځ شڤشغ مقٖم ب صفيغ امهنٖٝ هما اك祈簡 أهميغ. فا
ٚبيغ .  ٙٝ )حامي ( اللغغ الع ٚبيغ. كاڗ يسمى حا دائما ما كاڗ يتحٖف عن جماڋ اللغغ الع

ٛ بعٖع جڤائٜ. ڣلٖػ ٚع . ڣلٖػ فګ عام  فا . كانـ أڣڋ صڤػ 駕快介介صفيغ امهنٖٝ فګ القاه
ٚبڤيغ ڣ  ٚأع ڣ أطفاڋ. ايضا قٖمـ اخباٙ، نصائح ت ٚامٌ للم ٚاديڤ. قٖمـ ب نسائي علګ ال
ٚع. ساعٖػ اشخا٥ كثي祈ڣڗ فګ ه٘ا امجاڋ . كانـ تسمى أم  ٚاد اس ٙاما لكل أف د

. 駕快8介اٗاعييڗ. تقاعٖػ فګ عام 

عادڋ يقابل صٖيقڢ هانى بعٖ ڣقـ طڤيل
ٙاك من٘ ڣقـ طڤيل. : عادڋ ؟ أين كنـلږ ا
.لقٖكنـ فګ لنٖڗ:  هانى

؟كنـ تفعل هناكلنٖڗ! ماٗا : عادڋ
. لقٖ كنـ أدٝٙ الطظهانى  : 

ٙ جيٖع أڗ تٖٝٙ الطظ.:  عادڋ ه٘ه أخبا
ٙاستڊ  ؟ هل قٖ أنهيـ د
: استاد.هانى فګ شاهٖتڢ

.نعږ ، فعلـهانى  : 
ٙجعـ 〈لګ مصٚ: عادڋ   渓؟مت

ٚ أسبڤع اماض 畦〈ٙجعـ هانى  :  . لګ مص
 سعيٖ بلقائڊ بعٖ ه٘ه امٖع الطڤيلغ:  عادڋ

ٚا لڊ . ة ڣ أنا ك٘لڊهانى :   شك



food including 

live 
keeping 

ٚيغ مڤجڤدع  اعشاب البح
بطڤڋ الساحل فګ دڣڋ كثي祈ع. 

ٚيغ طعام انها  لحيڤاناػ بح
الساحڀ. من ضمنها كثي祈ع. 

اسماك الصغي祈ع ڣ حيڤاناػ 
فګ اعشاب تعي٤ البحٚ 

ٚيغ انها مكاڗ آمن. انها  البح
ٚ  الحفاٱ تساعٖ فګ  علګ البح
بڤضع جيٖ

ٚف ما تفعل فګ  من امهږ اڗ تع
ٚائڄ ممكن  ٚيڄ. الح حالغ الح
ٚفغ  اڗ تكڤڗ مميتغ. ل٘لڊ مع
ٚيڄ يمكن اڗ  ما تفعل فګ الح
ينق٘ حياتڊ. أڣا، انظٚ حڤلڊ 
ٚب باب. لڤ باب مغلڄ  ڣ حٖد اق
ٙتڢ قبل اڗ  ٚا ٙجغ ح افح٨ د
ٙ ا تفتحڢ.  تفتحڢ. اٗا الباب حا
ٚب عب祈 الشباك بٖا منڢ. اٗ  اه

اب حاٙ ، افتحڢ لږ لكن الب
ببط  لتتأكٖ اٗا ما الٖخاڗ اڣ 
ٚڣجڊ.  ٚيڄ خ الني祈اڗ ستعيڄ ط
ٚفغ اغلڄ  بعٖ أڗ تغادٙ الغ
الباب خلفڊ لتمنع الني祈اڗ من 
ٛحڀ تجاه  ٜڋ ڣ ا انتشاٙ. ثږ ان
ٙج  ٚج. عنٖما تكڤڗ فګ الخا امخ
ٚجاڋ اطفا  ، اجلس ڣ  اتصل ب
ٙجاڋ  كن هادئا حت渓 يصل 

ٚجع ابٖا ال ګ البيـ. اطفا . ا ت
駕  ٚفغ س أغلڄ عنٖما تغادٙ الغ

ٚيڄ من  الباب        لتمنع الح
انتشاٙ.      

介  ٚئيسيغ للقطعغ س ٚع ال الفك
ٚف فګ حالغ عن         كيڀ تتص
ٚيڄ.        الح

会  تظل هادئا يجظ اڗ س 渓حت
ٙجاڋ اطفا       .يصل 

解  ٚائڄ اڗ س كيڀ يمكن للح
تكڤڗ خطي祈ع؟       

ٚائڄ يمكن أڗ تكڤڗ س  الح
مميتغ.     

回  س ماٗا ستفعل لڤ الباب
مغلڄ؟       

ٙتڢ. اٗا  ٚا ٙجغ ح س أڣا افح٨ د
ٙ افتحڢ  كاڗ غي祈 حا
塊  لخ٨ الن٨ فګ جملغ؟ س

ٚائڄ ممكن اڗ تكڤڗ  س الح
مميتغ ل٘لڊ يجظ اڗ       
ٚيصا ڣ هادئا.  تكڤڗ ح

Fires can be deadly. 

Check it for heat, if it’s hot , don’t open it. 



駕  سطح.تمت٨ س أڗ 祈ٙع عب ٚا يعن渓 أڗ تأخ٘ السائل اڣ الح

駕  ٚقاػ. نملڊ فګ امستقبل، أعتقٖ أننا لن س ٙاػ به٘ه الكميغ علګ الط will +inf} مستقبل بسيطس سيا

ك

have 

Fires can be deadly so you should be careful and calm . 

didn’t 
tried 

to study 
recycle 

介  من الشمس.الشمسيغ س يمكننا أڗ نحصل علګ الطاقغ

会  畦س الڤلٖ نجح فګ امتحاڗ النهائي. ه٘ا يعن
ٛ أڗ الڤلٖ   امتحاڗ النهائي. اجتا

解  يعي٤ " ػ " هڤ ڤ عكس " يمس "

回  س " ٚ يمكننا أڗ نحصل علګ الفعل من اسږ " خط
ٚ س  -en" غ ئباضافغ الباد endanger" س يع٩ٚ للخط

塊  لكى نصيغ اسږ من الفعل " ي٘يظ الجليٖ "س
" س اٗابغ الجليٖ ation-"نضيڀ الاحقغ  

介  ٚجل قاڋ انڢ } جملغ غي祈 مباشٚ ماض 畦 ي٘هظ للمكتظ ٗاك اليڤم . لږ س ال
 the day beforeبسيط، يمكن اڗ يحل اماض 渓 البسيط محل اماض 畦 التام فګ ڣجڤد 

ك

会  ٖٚب س هل علګ ق ٚياضاػ الغي祈 تقليٖيغ؟ ج ٚد س ال ٙع تام فاعلڢ مف ك has + PP} سؤاڋ مضا
解  هل نڤيـ أڗ س ٝٙ ٙج ؟ تٖ ك intend to + inf} فګ الخا
回  ځ ، الباستيڊ ڣ امعٖڗ ه٘ا سيكڤڗ أفضل للبيئغ. تعيٖ س اٗا العائاػ ٚ الٙڤ ك IF1} تٖڣي

ٚبيغ . هڤ مؤدب ڣ  ٚيغ فګ الغ محمٖ صٍا هڤ الشخ٨ ال٘ڥ أعجظ بڢ بشٖع . هڤ ڣلٖ فګ ق
ٚڬ . هڤ  ٚيڄ القڤمي امص ٙياضيغ . هڤ ايضا لعظ لصالح الف ٚځ  مجتهٖ . هڤ قٖ لعظ لعٖع ف

ٚٛ أهٖاف ٚبڤڋ فګ انجل祈管ا  أح ٙڣما . 栢ڗ يلعظ لصالح ليف ٚيڄ  ٚيقنا . هڤ لعظ لصالح ف كثي祈ع لف
ٚيقغ الت渓 يلعبڤڗ بها .  ٚيڄ جيٖ جٖا . أحظ الط ٚبڤڋ ف ٚٛ العٖيٖ من أهٖاف . ليف ڣ أح
ٙائعغ ڣ نتائٌ جيٖع . ه٘ا حٖف بعٖ أڗ انضږ  ٚڣضا  الاعبڤڗ نشيطڤڗ جٖا ڣ يقٖمڤڗ ع

 ٚ ٜ امهمغ في صٍا لهږ . اضاف صٍا س ٚيڄ. حصل صٍا علګ العٖيٖ من الجڤائ عغ كبي祈ع للف
ڣبا.  ٚيقيا ڣ أٙڣ أف



What’s wrong with you? 

سلمى عنٖ طبيظ اسناڗ
ة ما أمٚ؟؟مما تشكڤصباٍ الخي祈 يا سلمى. الطبيظ: 
ــــمى :  . سن渓 يؤمن畦.سلـــــ صباٍ الخي祈 دكتٙڤ
ٚمغ بالحلڤڬ افتحګ فمڊ. فهمـ. الطبيظ:  ؟هل أنـ مغ
ــــمى :  نعږ. أنا آكل حلڤڥ كثي祈ع جٖا.سلـــــ
له٘ا عنٖك تسٝڤ اسناڗ.الطبيظ: 
ــــمى :  هل ستخلعڢ؟سلـــــ
ط. ا. لن أخلعڢ. انڢ يحتاج للحشڤ فقالطبيظ: 
ــــمى :  هل احتاج الګ دڣا .سلـــــ
ٚا٥الطبيظ:  ٚتيڗ فګ اليڤمفقط ه٘ه اق . خ٘يها م
ــــمى :  ٚا لڊ.سلـــــ شك

Yes, I eat too much sweets. 

What’s the problem? 

Will you take it out? 

Just these pills 

Thank you. 

streets 

tonnes 
reused 

successful 

ٜبالغ من ف من الناٝ ا آكل يڤم ،  يجمعڤڗ ال
ٙع بيڤػ ڣ  ٚع. شڤا هؤا  الناٝ يجمعڤڗ القاه
ځ، الباستيڊ ، طن مليڤڗ  介أك祈簡 من  من الٙڤ

% من ه٘ه 8回حڤالګ الخشظ ڣ امعٖڗ كل يڤم.
ٚها اڣ  ٜبالغ يعاد تٖڣي ٚځ استخٖامها اعادع ال بط

ٚ ڣاحٖ من  ٚامٌ  أنجحمختلفغ. ه٘ا يجعل ام ب
ٚ الناجحغ فګ العالږ. اعادع التٖڣي

ٚبا . يجظ ا نهمل  ٙڥ الحقڤڋ ڣ تڤليٖ الكه ٚب ، الغسيل ، الطبٔ ،  امياع تعن畦 الحياع. انها مهمغ جٖا لحياتنا. نحتاجها للش
ٚڣڗ ي祈管كڤڗ  ٙاتهږ. آخ فګ استخٖامها. الناٝ امهملڤڗ يسيئڤڗ استخٖامها. بعضهږ يستخٖمڤڗ مياع كثي祈ع جٖا ليغسلڤا سيا

ٙ ڣ ليل. الح نفياػ)الصنابي祈( مفتڤحغ نها



 渓ٚفڤا كيڀ ڣ مت اطفاڋ يحتاجڤڗ اڗ يع
يستخٖمڤڗ امياع بح٥ٚ. ابڤين ڣ 
ٙسڤڗ يجظ اڗ يعلمڤا أطفالهږ اڗ  امٖ
امياع تعن畦 حياتنا. يمكن اڗ تساعٖنا 
ٚا  لن季ٙع  ٚا  الګ ا٩ٙ خض نحڤڋ الصح
ٚځ حٖيثغ  محاصيل أك祈簡. ه٘ه ايام ، ط

ٚڥ النباتاػ  ٚ مياع كثي祈ع. ل تڤف
駕  س يجظ اڗ نعلږ اطفالنا اڗ يكڤنڤا

ٚيصڤڗ   تجاه امياع.ح
介  ٚڥ الحٖيثغ ٚځ ال ٚ س ط مياع كثي祈عتڤف
会  ٚئيسغ للقطعغ هګ ٚع ال أهميغ س الفك

امياع 
解 ٚهن من القطعغ امياع مهمغ؟ س ب

ٚب ، الغسيل ، الطبٔ ، س  نحتاجها للش
ٚبا      ٙڥ الحقڤڋ ڣ تڤليٖ الكه

回  ٜٙع س كيڀ يمكن للمياع اڗ تساعٖنا ن
محاصيل اك祈簡 فګ امستقبل؟     
ٚا  الګ ا٩ٙ س  تساعٖنا نحڤڋ الصح
ٚا   خض

We need it for drinking, washing, cooking , watering fields and getting electricity. 

It help us turning the desert into green land 

Parents and teachers should teach children that water means life 

駕  س 祈هڤ سائل يستخٖم فګ اقام أڣ الطابعاػ للكتابغالحب

介 ٚع قٖم باستيڊ ت مڢ فګ كأٝ العالږ ږ استخٖاس ملعظ ك
 介餓駕8  渓ٙياضيغ.. كلمغ "ملعظ " تعن ساحغ 

会  " تږ سحقڢس كلمغ  渓لها نفس معن " " ٙ "  مكسڤ

解 ٚع. مضاد كلمغ " تحـ " هګ " أعلګ ة فڤځ "  س لڤ سمحـ، ا تكتظ تحـ ه٘ه الت٘ك

回  الاحقغ س "–ion " س تلڤف س  يغ اسږ من الفعل " يلڤف "تصpollution   "



塊  س نحن نضيڀ البادئغ "re- "  .ٚڥ ٚع أخ لتعن渓 اڗ نفعل شيئا ما م

are built 
will do 

to keep 
live 

to clean 

駕  ٚځ جٖيٖع س فګ جميع تبن畦)يتږ بنا[ها( ط
ٚ كل عام   انحا  مص

介  ٚڗ كل يڤم.سڤف يؤدڥ هڤ س جيٖا اٗا تم
会  ٚياضغ تساعٖك ٙسغ ال ائقا.اڗ تظل س مما
解  ٚيغ .يعي٤ س جٖڥ اعتاد اڗ فګ ق
回  ٚٙڣا ٙعهږ كل جمعغاڗ ينظفڤا س هږ ق شڤا

Nice to see you too. 

What are you doing? 

Why don’t you call him? 

No, 

Thank you. 

ٚ أباها ٙشا تتحٖف مع نها الت渓 تنتظ
ٙع بلقائڊ.: ٙشا ٚڣ أها يا نها . مس
ٙشا. :  نها ٙع بلقائڊ ايضا.أها يا  ٚڣ مس

.ماٗا تفعليڗ؟: ٙشا
ٚ أبي ليأخ٘ني للبيـ:  نها  .أنا أنتظ

ماٗا ا تتصليڗ بڢ؟: ٙشا
ٚكـ تلفڤني فګ البيـ:  نها  .أنا ت

يا اله渓. هل هڤ معتاد اڗ يتأخٚ؟: ٙشا
ٚعا:  نها  .. انها أڣڋ م

.ا تقلقي. أنا سأكڤڗ معڊ حت渓 يأتي: ٙشا
ٚا لڊ:  نها .. أنـ طيبغ جٖا. شك



along 

ٙع مثل مصٚ ، تنمڤ  فګ البلٖاڗ الحا
ٚڣف فګ البحٚ بطڤڋ  اشجاٙ امنج
ٙع ڣ  ٜا ٚڣف تحمى ام الساحل. غاباػ امنج
ٚياٍ الشٖيٖع ڣ  امجتمعاػ من ال

نباتاػ ، هګ تڤفٚ مأڣڥ لالعڤاصڀ. 
لڤ كاڗ هناك اسماك ڣ حيڤاناػ البحٚ. 

ٚڣف اك祈簡 ، لكاڗ هناك  اشجاٙ منج
فيضاناػ أقل. 

No, modern technology will replace them. 

protect 
winds provide 

ٚا ع  يقڤڋ بعض الناٝ اڗ الق
اڗ ليسـ مهمغ كما كانـ . 
 ٚ ٚيٖع بينما آخ ٚأ ج ماٗا نق
ٙها لنا علګ  اخباٙ يتږ احضا
ٜيڤڗ؟  مٖاٙ الساعغ علګ التلف

ٚأ قصغ عنٖ ما يمكننا ماٗا نق
ٚاػ  نشاهٖاڗ  فيلما؟ نش

ٜيڤڗ يمكن بكل  ٙ فګ التلف اخبا
تأكيٖ أڗ تكڤڗ ج٘ابغ. ڣ لكن 
ٚيٖع أيضا.  نحن نحتاج للج
بعض احٖاف الهامغ تحٖف 
عنٖما ا تكڤڗ هناك كامي祈اػ 
ٚيٖع ا تنقل الخب祈 فقط.  ڣ الج

يحٖف.  كاڗ انها تفسٚ ما قٖ
انها تحتڤڥ ايضا علګ مقااػ 

ػ كثي祈ع. ممتعغ فګ مڤضڤعا
ٚكغ  قتاڋالفيلږ الجيٖ بڢ   ، ح

 ه٘ه، ألڤاڗ ڣ مڤسيقى. 
اشيا  ا نجٖها علګ 
الصفحاػ امطبڤعغ . لكن 
ٚا ع قصغ تجعلڊ تتخيل.  ق
ٚيقغ  كل منا يتخيل القصغ بط
ٚا ع مفيٖع  مختلفغ. ل٘ا الق
انها مصٖٙ للمعلڤماػ ڣ 

امتعغ. 
駕  ٚئيسيغ للقطعغ س ٚع ال الفك

ٚا ع مهمغ هګ        الق
介  ٚا ع مهمغ جٖا س الق

للمعلڤماػ ڣ امتعغ .      
会  ٙ ٚف أخبا س يمكننا أڗ نع

ٚيٖع بڤاسطغ         ٚا ع الج ق
ٜيڤڗ   ٙ التلف ڣ اخبا

解  ٚائٖ مطبڤعغ فګ امستقبل؟س هل تعتقٖ انڢ سيكڤڗ هناك ج
س ا ، التكنڤلڤجيا الحٖيثغ ستحل محلها. 



 
回 ٚهن من الن٨ اڗ الناٝ ي فضلڤڗ مشاهٖع فيلږ عن س ب

ٚا ع قصغ؟   ٚكغ ، الڤاڗ ڣ مڤسيقي.ق س أڗ الفيلږ بڢ قتاڋ ، ح

Because a film has action, movement, colour and music. 

Reading is still useful although there are many interesting sources of information. 

塊  س لخ٨ الن٨ فګ جملغ
ٙ معلڤماػ ممتعغ كثي祈ع ٙغږ ڣجڤد مصاد ٛالـ مفيٖع  ٚا ع ما  س الق

use 
wouldn’t be 

been 
had revised 

doing 

駕  هڤ شخ٨ يعمل بجٖالشخ٨ الكادٍ س

介  ما  渓 فانـ ا  اسلكيس اٗا كاڗ ش
.تحتاج لتڤصلڢ

会  " ٍٚتا ٚادف " م " مستجږ " س م

解  "يمنع "س عكس الفعل "يسمح "

回  نحن نضيڀ الاحقغ س
 "ion  "  لنحصل علګ اسږ من

 collection الفعل " يجمع "
塊  لكى نعطى العكس من الصفغ س

"  -un"مشهڤٙ" نستخٖم البادئغ " 

駕  ٙاجغ ؟ اعتاد س هل ٚكظ الٖ اڗ ي

介  بيئيغ لڤ لږ تحظ الطبيعغ.  غعاملتصبح لږ تكن س هګ {IF2 ك

会  البا٥ مٖع طڤيلغ ؟قٖ كنـ س هل ٚ تنتظ
解  ٚ ٚي ٙسل التق ٙاجعتڢ.حت渓 اكڤڗ قٖ س أنا لږ ا
回  فعل عاداتڢ السيئغ.تڤقڀ عن س باسږ

Farouk El - Baz is one of the most important scientists in the world. Farouk 
El-Baz is an Egyptian American space scientist and geologist. He worked 
with NASA in the scientific exploration of the Moon and the planning of the 
Apollo program. He is one of the most important scientists who had done a 
lot of research before the first man walked on the moon. He helped 
astronauts to land on the moon. He gave advice to astronauts to collect 
the rock on the moon. He has studied deserts. He used satellites to find 
underground water in the desert. His work has helped a lot of countries to 
find water 

ٙڣځ ٙڣځ. العالږ في العلما  أهږ من ڣاحٖ الباٛ فا  فا
ٚيكي ڣجيڤلڤجي ضا ف عالږ الباٛ ٚڬ  أم  لقٖ. مص
 العلمي استكشاف مجاڋ في ناسا ڣكالغ مع عمل

 أهږ أحٖ ڣهڤ. أبڤلڤ لب祈نامٌ ڣالتخطيط للقمٚ
 أڗ قبل أبحاف من الكثي祈ب قامڤا ال٘ين العلما 
畦 ٚجل يمش الفضا  ٙڣاد ساعٖ. القمٚ علګ أڣڋ  ال

ع ڣقٖم. القمٚ علګ للهبڤ٭ ٚڣاد امشٙڤ الفضا  ل
ٙڥ  دٝٙ لقٖ. القمٚ علګ ٙ ڤ الصخ لجمع . الصحا

ٙ  الصناعيغ أقماٙ استخٖم  تحـ امياه علګ للعثڤ
ٚا  في أ٩ٙ  من العٖيٖ عملڢ ساعٖ ڣقٖ. الصح

ٙ ل البلٖاڗ امياه علګ لعثڤ



ٚيكا نبيل يقابل صٖيقڢ شادڥ ال٘ڥ قٖ كاڗ فګ أم

كيڀ حالڊ يا شادڬ؟ اين قٖ كنـ ؟:نبـــــــيــــــــل
ٚا.  : شادڥ ٚيكا. أنا بخي祈 . شك كنـ فګ أم
ٚ معڊ؟ ة مع م :نبـــــــيــــــــل ٚػ ؟من ساف ن ساف
ٚػ مع أ渠ي. : شادڥ ساف
ٙحلتڊ؟ :نبـــــــيــــــــل كيڀ كانـ 
ٙائعغ.   : شادڥ كانـ 
كږ طالـ اقامتڊ هناك؟ :نبـــــــيــــــــل
أنا مكثـ هناك مٖع شهٚ.  : شادڥ
؟ږباقامتك ږاستمتعتهل ياه! شهٚ!  :نبـــــــيــــــــل
       نعږ ، استمتعنا بها كثي祈ا جٖا.  : شادڥ

I have been to America. 
Who travelled with you?/ 

With whom did you travel? 

I was fantastic. 

I stayed there for a month. 
Did you enjoy your stay? 

natural 
hour 

locals 
shape 

بحي祈ع الني季ك مشهڤٙع فګ جميع أنحا  العالږ. 
ساعاػ  会. انها علګ بعٖ طبيعيغ انها بحي祈ع 

ٚدقغ.البحي祈ع تسمى الشهاب  ٙع من الغ بالسيا
اڗ قطعغ من نجږ محلييڗ السكاڗ ابڤاسطغ 

"شهاب" ڣقعـ فيها. البحي祈ع مقطڤعغ من 
 ٚ عيڗ.علګ شكل الصخ

ٚ ليس مكانا ڣدڣدا. انڢ ا  ٚفغ الكثي祈 عنڢ. القم العلږ أخب祈نا كثي祈ا عن القمٚ  ال٘ڥ ليس من السهل مع
يڤجٖ هڤا  ڣ ا ما  ، هناك ا ڣجڤد اڥ حياع من أڥ نڤع. امياڋ ڣ أمياڋ يڤجٖ الكثي祈 من الجباڋ . فګ 

ٚځ الشمس ڣ النجڤم فګ سما  سڤدا . اٗا انتقلـ بعيٖ عن ظل  الجباڋ ، سيعن渓 ه٘ا انتقاڋ اعلګ تش
ٚ الصخڤٙ من سطح الجباڋ .  ٙع تكس ٚا ٙع عاليغ جٖا. ه٘ه الح ٚا ٙجغ ح ٙع منخفضغ الګ د ٚا ٙجغ ح من د



القمٚ ايضا عالږ صامـ جٖا اڗ 
اصڤاػ تنتقل فقط عب祈 الهڤا . من 
ه٘ه امسافغ ، تتڤهج ا٩ٙ اك祈簡 من 

ٚع 戟خمغ با鮭ګ  ٚ كأنها ك النجڤم . تظه
 .畦ڣ البن ٚ ملڤنغ بااٛٙځ ڣ اخض

駕  ٖع علګ القمٚ. جباڋس يڤج祈كبي
介ٚيئيسغ هګ عن ٚع ال ٚ  س الفك القم
会 ٚعس تبٖڣ ا٩ٙ ك ٚ . ك كبي祈ع من القم
解  س ماٗا ا يمكن اڗ تكڤڗ اڥ حياع علګ

القمٚ؟ 
س انڢ ا تڤجٖ مياع أڣ هڤا .

回 ٚهن من ال ٚ عالږ س ب ن٨ ماٗا القم
صامـ؟ 

س اڗ الصڤػ ينتقل فقط عب祈 الهڤا  ڣ 
ا يڤجٖ هڤا .    
塊 .س لخ٨ الن٨ فګ جملغ

ٚ يبٖڣ جميا لكنڢ مكاڗ  س القم
مڤح٤ 

Because there is no water or air on the moon. 

The moon has no air and sounds travel through air. 

The moon looks beautiful but it is an awful place. 

駕  ٙع س ٚسل بڤاسطغ الصڤػاشا هګ معلڤماػ اڣ تعليماػ ت

介  س باسږ كاڗ منٖهشا أڗ
ٚڥ صٖيقڢ القٖيږ.      ي
ٚاه. يتڤقع هڤ لږ     اڗ ي

会 ٚادف كلمغ " هائل " " هائل س戟خږ " هګ  س م

解  خا٥ "  س مضاد " عام " هڤ "

回  س البادئغ "im- "  تعطى مضاد كلمغ
impossibleس غي祈 ممكن س " ممكن "  

塊  الاحقغ    س لكى تحصل علګ الصفغ من كلمغ " سلڊ " نضيڀ  "–ed  ٚبڤ٭" س  wiredس  م
اسږ ڣ ليسـ صفغ   wireless* احٴ اڗ كلمغ 



 

are made 

getting 

use 

been 

feed 

駕   祈簡ڣ أك 祈簡ٙاػ أك ٙع بسيط فاعلها جمع مجهڤڋ فګ الياباڗ. تصنع )يتږ صنعها( س سيا ك are + PPس  } جملغ مضا
介  ٙتها س اٗا ظلـ محيطاتنا ٚا ٚتفع ح ٚجانيغ ستمڤػ.ت ك   keep+v-ing}  بعض الشعاب ام
会 لږ  س ،畦 ٚع للطاقغ. الناٝ اڗ يسيعتٖ فګ اماض ك didn’t use toفګ اماض 畦 س   used to} تخٖمڤا اللمباػ امڤف

解  ٙع تامكالګ ه٘ا امطعږ من قبل. أٗهظ س لږ }مضا
回  ٙين اڗ ٚڣد. يطعمڤا س هږ لن يكڤنڤا قاد الق
   {won’t be able to + inf  ك

ٚ علګ مستقبلنا.  فګ امستقبل سيكڤڗ هناك بعض اشكاڋ التكنڤلڤجيا. ه٘ه اشكاڋ ستؤث
ٙاػ ٗاتيغ ال ٙاػ ٗاتيغ القيادع. ستساعٖنا السيا قيادع أڗ نسافٚ أڬ 〈حٖاها هګ السيا

ٚبا .  ٙع ( . ستكڤڗ معتمٖع علګ الكه مكاڗ بٖڣڗ أڗ نلمس ڣسائل التحكږ )فګ السيا
 介餓会餓ستكڤڗ أفضل للبيئغ. يعتقٖ بعض الخب祈ا  أڗ سيكڤڗ علينا أڗ ننتظٚ حت渓 عام 

ٙاػ ٗاتيغ القيادع الكثي祈 من اممي季اػ فلها بعض  ٙغږ اڗ للسيا ٙاػ.  لنستخٖم ه٘ه السيا
تحتاج الګ اختباٙ كثي祈 لتكڤڗ آمنغ لاستخٖام. سيكڤڗ علينا اڗ نضع قڤانيڗ  امشاكل.

 ٙ ٚځ حت渓 يقٖ ٙاػ الط ٚقنا افضل. نحتاج اڗ نغي祈 اشا جٖيٖع . سيكڤڗ علينا اڗ نجعل ط
ٚأها جيٖا.  ٚ اڗ يق الكمبيڤت

Which animal do you like most? 

Where do they live? 

They live in the sea 

I like polar bears 

It’s too cold. 

ٚ عن بعض الحيڤاناػ  فهمى يتحٖف مع تام

هل أنـ مهتږ بالحيڤاناػ يا تامٚ؟ :فهمى
نعږ أنا مهتږ. : تامٚ

أڬ حيڤاڗ تحبڢ أك祈簡؟ :فهمى
أنا أحظ انساڗ الغاب أك祈簡. : تامٚ

أين يعيشڤڗ؟ :فهمى
ايضا هږ يعيشڤڗ فګ الغاباػ امطي祈ع. أنا  : تامٚ

 . ٚ أحظ ساحڀ البح
أين يعيشڤڗ؟ :فهمى
. ماٗا عنڊ؟.هږ يعيشڤڗ فګ البحٚ : تامٚ

. هږ يعيشڤڗ فګ بيغأنا أحظ الٖببغ القط :فهمى
البيئاػ القطبيغ.        

أتعجظ كيڀ يمكنهږ اڗ يعيشڤا هناك.  : تامٚ
ٙد جٖا.  الجڤ با



produced 
solar 

renewable 

natural 

 渓بڤاسطغ تنتٌ الطاقغ الت
. شمسيغالشمس تسمى طاقغ 

متجٖدع يئغ انها انها مفيٖع للب
 ٙ . ه٘ا يعن畦 انها تأتي من مصاد

. طبيعيغ

ٙائع فګ  ٙئ  ٚيڤڗ لهږ تا امص
العاب اڣليمبيغ ڣ لكننا 
لږ نفٜ باڬ ميٖاليغ من٘ 

駕快8解  أثنا  آخٚ ألعاب .
يڤناڗ عام أڣليمبيغ فګ ال

介餓餓解  اعبڤا القڤڥ 祈غي ،
الصڤٙع. فاٛڣا بخمسغ 
ٚػ  ميٖلياػ مختلفغ. أحض
ه٘ه اميٖلياػ البسمغ ڣ 
 السعادع لشعظ مصٚ.

ٚجڤا  ٚيڤڗ باااف خ امص
 ٙ ٜييڗ في مطا لل祈管حيظ بالفائ

ٚع . هږ فعلڤا ٗلڊ القاه

ٚڣا بڢ. الفڤٛ  اڗ كاڗ عنٖهږ ش 渓  ليفتخ
عاب اڣليمبيغ ليس سها. بميٖاليغ فګ ال

ٙيظ مكثڀ.  انڢ يحتاج لتخطيط ، ماڋ ڣ تٖ
يجظ أڗ نبٖأ العمل لالعاب اڣليمبيغ 

القادمغ من اڗ . 
駕  ٛڣا ٚيڤڗ فا ٚياضيڤڗ امص خمسغ س ال

介餓餓解ميٖلياػ فګ عام         
介  ٚيئسيغ فګ القطعغ هګ عن ٚع ال س الفك

ٚييڗ       ٚياضييڗ امص ال
会  ٚػ س العاب ا البسمغ ڣ ڣليمبيغ أحض

لشعظ مصٚ. السعادع 
解  ٜيٖ من اميٖلياػ ٚ ستفڤٛ بم س هل مص

ال٘هبيغ فګ اڣليمبياد القادم؟ 
ٜيٖ من اميٖلياػ. ٚ ستفٛڤ بم س نعږ ، مص

回  ٚهن من الن٨ اڗ الفڤٛ باميٖاليغ س ب
ليس سهل؟  

س الفڤٛ باميٖاليغ يحتاج تخطيط ، ماڋ ڣ 
 .祈ٙيظ كثي تٖ

塊 .س لخ٨ الن٨ فګ جملغ ڣاحٖع
ٙائع فګ العاب س  ٙئ  ٚيڤڗ لهږ تا امص

اڣليمبيغ 

Yes, Egypt will win more medals. 

It needs planning, money and much training. 

The Egyptians have a wonderful history in the Olympic Games. 



born 

would move 

ever 

work 
were 

駕  الفضا  ام٘نظس 祈عب 祈ٚع تطي هڤ صخ

介  ٚع عن البيئغأقٖم س أنا سڤف محاض

会  ٜيٖ " س هګ مضاد كلمغ " ينق٨ " "ي

解  ٚادف كلمغ بعيٖ هګ " بعيٖ " س م

回  س نحن نضيڀ
لنعطى  " en-"الاحقغ  

الصفغ من كلمغ خشظ 
 woodenس خشب畦 س 

塊  س البادئغ"non- "  تعطى عكس
nonrenewableمتجٖد " س  كلمغ "

駕  عام ڣلٖس طڢ حسيڗ駕88快  .
ك} جملغ ماض 畦 بسيط مجهڤڋ   
介  لڤ كانڤا لينتقلڤا س هؤا  الفاحيڗ

ك IF 2} كاڗ هناك فيضاڗ آخٚ.      
会  ٚكس هل ساعٖػ اڗ تنظږ  عم
ٙياض 畦 ؟    ٙع تام ك حٖف  } سؤاڋ مضا
解  بجٖ العام القادم. سأعملس أنا 
回  ٛمن، الجماڋ تسمى  كانـس من٘ 

ٚا "   "سفن الصح

ٙائعغ بعٖ  من٘ سنتيڗ،  ٗهبـ للتسڤځ مع صٖيقى. كنا فګ سيت畦 سن祈管 . اش祈管ينا أصناف كثي祈ع من امابس . كلها كانـ 
ٚاف لنٖفع . اكت ٚاف حاڣڋ اڗ انتها ، ٗهبنا لطاڣلغ الص ٚج . الص شفنا اننا قٖ نسينا كيس نقڤدنا. كنـ 言جاڗ ڣ مح

ٙتياٍ ل٘لڊ ا انس 畦 ابٖا ه٘ه  ٚػ باا يهٖڥ  من渓 ، اتصلـ بابي ال٘ڥ أتي فګ الحاڋ مع النقڤد. عنٖما دفعـ لهږ شع
ٚع.  الخب祈ع السيئغ الت渓 حٖثـ لي م

Two years ago 



I’m reading a book. 

ٙڥ  ٚا ا تتحٖف الګ تقى عن احتباٝ الح نٙڤ

ا هاڥ تقى. ماٗا تفعليڗ؟ :نٙڤ
ا.  : تقي ٚأ كتابا.هاڥ نٙڤ أنا أق

ا  ! عن ماٗا؟ة ما هڤ مڤضڤعڢ؟كتاب :نٙڤ
ٙڥ. انها مشكلغ خطي祈ع. : تقى ٚا انڢ عن احتباٝ الح

ا  ؟ماٗا يسببڢ :نٙڤ
ٛاػ احتباٝ  : تقي انڢ يتسبظ بڤاسطغ غا

ا  ٙع؟ :نٙڤ ٛاػ احتباٝ؟ هل هګ ضا غا
ٙبما تسبظ امڤػ  نعږ ة بالتأكيٖ.  : تقي هګ 

ا  ٛاػ احتباٝ؟ :نٙڤ كيڀ يمكننا أڗ نقلل غا
ٙ أك祈簡 : تقي ٜٙاعغ أشجا ٙ مهمغ. ب . اشجا

What’s it about?/ What’s its subject? 

What is it caused by?/ What cause it? 

Yes,/ Sure 

By planting more trees 

ancient looking 

discovered 

flooded 

النجڤم ڣ الكڤاكظ قٖ كانـ 
فګ العصڤٙ دائما مهمغ لنا. 

، عٚف الناٝ أڥ القٖيمغ 
اڣقاػ السنغ كاڗ بڤاسطغ 

 ٚ الګ حين تكڤڗ النجڤم النظ
ٚيڤڗ القٖما   فګ السما . امص

اڗ نجږ يسمى أكتشفڤا 
ي祈ڣٝ ظهٚ فګ السما  س

ٚع قبل اڗ  النيل.  فا٩مباش

ٙأسها. علګ يٖها كانـ تحمل مصباٍ . هڤ تتبعها حت渓 ڣصا الګ ٚطماڗ" كبي祈ع علګ  ٚع "ب ٚأع عميا  تحمل ج ٙجل من بيتڢ ڣڣجٖ ام ٚج   ليلغ ما خ
ٙاسها ب ٚع مملؤع علګ  ٙجعـ بالج ٚتها ڣ مأتها بمياع النهٚ. بعٖ أڗ فعلـ ه٘ا  ٜلـ ج ٚأ العميا  ، ان ٚيڄ ال٘ڥ قٖ ضفغ النهٚ. تڤقفـ ام طڤڋ الط

ٙها .  ٚجل انها كانـ عميا  ڣ ليلها كنها ٚأع ال أتـ منڢ. أخب祈ػ ام



 

ٙئيسيغ عن   ٚأع عميا .س القطعغ بصڤٙع  أم
介  ٙاد أڗ ٚجل أ ٚأع العميا .يشاهٖ س ال ام
会  ٚأع ٗهبـ 〈لګ النهٚ لكى ٚع س ام تمأ الج

باما .  
解 ٚأع ٗكيغ؟ ٚهن من الن٨ اڗ ام س ب

س حملـ مصباٍ ليس لنفسها ڣ لكن حت渓 ا 
يتع祈簡 بها الناٝ . 

回 ٚج ل سيفعل لكى س ماٗا تعتقٖ اڗ ال
ٚأع؟ يساعٖ ام

ٚيڄ ٚشٖها الط ٚع ڣ ي س يحمل عنها الج
塊 .ع فګ جملغ祈ٚع اخي س لخ٨ الفق

ٚا   لتؤدڥ عملڊٗكيا  ڣ س يجظ اڗ تكڤڗ ماه

ل مصباحا . سألها ماٗا تحم
ٚأع انها حملـ  أجابـ ام
مصباحا ليس لنفسها ڣ 
لكن للناٝ ال٘ين يمكن اڗ 
يتع祈簡ڣا بها فګ الظام ڣ 
يجعلڤها تسكظ امياع ڣ 

ٚع.  ٚ الج تكس

She carried a lamb not for herself but for people not to bump into her. 

He should carry the jar for her and guide her. 

You should be skillful and smart to do your job 

駕  س 祈管الهيلڤكڤب  ٚ ا تملڊ أجنحغ  اػهګ طائ

介 س يجظ اڗ تثڄ بنفسڊ، مضاد الفعل
" ا يثڄ ". " يثڄ "  هڤ  

会  نـ ، ه٘ا祈管س عنٖما تكڤڗ علګ ان
.متصل باان祈管نـيعن渓 انڊ       

解  .س هڤ ا يستطيع اڗ ي٘هظ اڥ مكاڗ
بظ الفيضاڗفګ بيتڢ بس عالڄهڤ  

回  ٚڥ. " يعيٖ كتابغ " س الفعل ٚع أخ يعن畦 انڢ يكتظ م



塊 س احقغ  "–ion " " س تلڤف س  تعطى اسږ من كلمغ " يلڤفpollution

was 

to study 

ride 

would 

sleeping 

駕  ٙسلس ايميل ٙسالڢ ( بڤاسطغ علګ أمس .  أ ) تږ ا

介  بجٖ اڗ ي٘اكٚ س الطالظ الجيٖ يحتاج
ٙجاػ عاليغ.  ليحصل علګ د

会  ٚكظس سما اعتادػ اڗ ٙاجغ ڣ لكن  ت الٖ
اڗ ا تفعل .  

解  ؟ كنـس ماٗا祈لتفعل اڣ امتلكـ ماڋ كثي
回 طڤاڋ اليڤم .  نائمغنـ س هګ قٖ كا

Happy birth day to you. 

ٚيږ عن حفلغ عيٖ مڤلٖه أحمٖ يخب祈 ك

ٚم. عيٖ ميادڥ الجمعغ  :أحمٖ ٚف يا ك أتع
القادمغ ؟ 
ٚيږ لڊ.عيٖ مياد سعيٖ حقا!  : ك

سأقيږ حفلغ ،  :أحمٖ 
؟هل انـ غي祈 مشغڤڋ لتكڤڗ معنا        
ٚيږ نعږ بالطبع  : ك
ا  ؟ماٗا يسببڢ :نٙڤ

Yes, of course. 

Who else will come 

Will Ali Come? / Did you invite Ali? 

I will tell him. 

أنا سعيٖ أنڊ ستأتي . :أحمٖ
ٚيږ  من أيضا سيأتي؟ : ك

كثي祈 من أصٖقائنا سيأتڤڗ  :أحمٖ 
ٚيږ  هل سيأتي علګ؟عظيږ!  : ك

هل دعڤػ علګ؟        
غلڄ طڤاڋ الڤقـ.علګ؟ ا. تلفڤنڢ م :أحمٖ 
ٚيږ   سأخب祈ها تقلڄ.  : ك

ٙبما تسبظ امڤػ نعږ ة بالتأكيٖ.  : تقي هګ 



century 

ٚڗ قبل بٖايغ  الثامن عشٚ ، الق
ٙسڤڗ قٖ الفلكيڤڗ  الفضا  كانڤا يٖ

، تږ 駕塊餓8فقط بعيڤنهږ. ثږ فګ عام 
، الفلكى ايطالي التلسكڤب اخ祈管اع 

ل جاليليڤ طٙڤ التصميږ. جع
حت渓 يستطيع اڗ أقڤڥ العٖساػ 

 .畦 يٖٝٙ الكڤكظ فګ نظامنا الشمس

space telescope 

stronger 

ٚػ تانٌ ڣلٖ فګ  ٙڣب
كڤامبڤٙ ، عاصمغ مالي季يا. 
عا١ هناك لعشٚ سنڤاػ 
بينما كاڗ ڣالٖه يعمل 
هناك. اعتاد اڗ ي٘هظ الګ 
ٙسغ ابتٖائيغ مع ابن  امٖ
عمڢ. اعتاد اڗ يكڤڗ جيٖا 
ٚياضياػ ڣ لكنڢ لږ  فګ ال
ٚياضغ. اڗ  يكن جيٖا فګ ال
ٚتڢ فګ  يعي٤ مع اس
ع . ي٘هظ الګ  سنغافٙڤ

ٙسغ جڤان جيانٌ الثانڤيغ مٖ
ڣ مادتڢ امفضلغ هګ 

ٙئ.  اسږ الكمبيڤتٚ ڣ التا
ٚب اصٖقائڢ هڤ لګ. هڤ  اق

يحبڢ انڢ يجعلڢ يضحڊ.

ٚػ سڤف لن  ٙڣب  ، 祈عنٖما يكب
ٙجل أعماڋ مثل ڣالٖه.  يكڤڗ 
ٙبما  هڤ يأمل أڗ يكڤڗ دكتڤٙ. 
سيعي٤ فګ من季ڋ كبي祈 بحمام 
 ٙ ٜڣ سباحغ . هڤ ينڤڬ أڗ ي
اس祈管اليا . ڣ اهږ هڤ يأمل اڗ 

ٚتڢ ڣ هڤ سيكڤنڤڗ  سعٖا  ڣ اس
أصحا . 

駕  ٙئيسيغ فګ القطعغ ٚع ا س الفك
ٚػ تانٌ .عن   ٙڣب

介  ٚػ هڤ ٙڣب  طالظس 
会  ٚػ يحظ صٖيقڢ لګ انڢ ٙڣب س 

. يضحڊيجعلڢ     
} أبڤ هشيمغ امالي季ڬ يعن畦 ك

解   بعائلتڢ؟ ٙ ٚػ با ٙڣب ٚهن من القطعغ أڗ  ٚتڢ ڣ هڤ س      س ب يكڤنڤڗ سعٖا  ڣ أصحا . س هڤ يأمل اڗ اس
回  ؟ 祈ٚػ عنٖما يكب ٙڣب ٙ        س ماٗا ستكڤڗ ڣظيفغ  س هڤ يأمل أڗ يكڤڗ دكتڤ

He hopes his family and he will be very happy and healthy. 

He hopes he will be a doctor. 



Robert hopes he will live a happy life when he grows up. 

塊  . ع من الن٨ فګ جملغ祈ٚع اخي ٚػ يأمل أڗ يعي٤ حياع سعيٖع عنٖما يكب祈.  س لخ٨ الفق ٙڣب س 

had studied 

lived 
checked 

to visit 

was 

駕  ٙيغ. الصحفى س هڤ شخ٨ يبحن ڣ يكتظ مقااػ اخبا

介  س هڤ ليس لٖيڢ أڥ طاقغ لعمل
اڗ.  متعظأڬ ش 渓 . هڤ  

会  يحفٴ " س كلمغ " يحفٴ " يمكن أڗ تحل محل "

解  هګ مضاد " يعي٤ " " ميـ " س

回  س يمكننا أڗ نحصل علګ عكس
كلمغ " ممي季اػ " باضافغ البادئغ    

  "dis-   س عيڤب س "disadvantages

塊  س لكى نصيغ الصفغ من كلمغ
" al–"  "تقليٖ" نضيڀ الاحقغ 
 traditionalس تقليٖڬ س  

駕  ٙسڤا س هږ تناڣلڤا الغٖا  بعٖ اڗ قٖ د
+ ماض 畦 بسيط ك after}ماض 渓 تام +انجلي季ڬ. 

介 ٙيغ لكنا ٗهبنا كنا عشنا لڤ  س في اسكنٖ
ك  If2} للشاطى  كل يڤم.  

会  هبغ انڢ 祈أخب ٝٙ ڣاجبها. صححس امٖ

解  س هل ٙ ٜڣ ٛمن امستقبل باستخٖام خالتڊ غٖا ؟ سڤف ت ك   going to+ inf} سؤاڋ فګ 
回 ٙستنا أمس.  هناك كانـس ٚيڄ 〈لګ مٖ } جملغ ماض 畦 بسيط كحادثغ خطي祈ع علګ الط

،  介餓回餓كيڀ ستكڤڗ امٖڗ فګ امستقبل؟ بحلڤڋ عام 
ٚئيسيغ ڣ  خٖماػ امٖڗ س季管داد. ان祈管نـ سيكڤڗ الخٖمغ ال
ٚع ڣ  الت渓 ستجعل امٖينغ ٗكيغ. امٖڗ ستكڤڗ أك祈簡 خض

ٚقها بها ٜامنا مع تلڤف  ط ٙاجاػ ڣ أماكن للمش 畦 ت ٙاػ للٖ حا
أقل. امباني ستنتٌ طاقتها الخاصغ من مصادٙ متجٖدع ڣ 
ستتطڤٙ تصميماتها. ستحصل امباني ايضا علګ طاقتها من 
ٚياٍ. امٖڗ ستحڤڥ  خاڋ الخايا الشمسيغ ڣ تڤٙبيناػ ال
بيڤػ لكل الناٝ ، ڣ لكن ايضا سيكڤڗ بها من季管هاػ 戟خمغ. 

ٚڥ ستعطينا هڤا ا نظيفا  ڣ تكڤڗ اشج اٙ ڣ النباتاػ اخ
بيـ للحيڤاناػ ڣ الطيڤٙ. الناٝ سي季ٙعڤڗ طعامهږ الخا٥ 

فګ الحٖائڄ ڣ اسطح. 



Is it ready? 

ناجګ عنٖ ال祈管ٛڬ ليأخ٘ جاكـ جٖه
مسا  الخي祈 يا سيٖ. كيڀ أخٖمڊ؟ :ال祈管ٛڬ 
ـــــــاجي نعږ لڤ سمحـ. جٖڥ طلظ جاكـ منكږ .  : نـــــــــ

ٜ ؟   هل هڤ جاه
ٜ بعٖ. أنا آس :ال祈管ٛڬ  ڀ انڢ لږ يجه

هل يمكنڊ أڗ تأتي عنٖ الثامنغ مسا ا؟        
ـــــــاجي . عنٖڥ ڣاجباػ كثي祈ع ه٘ا امسا .ا استطيع : نـــــــــ

ماٗا عن الغٖ عنٖ الثالثغ مسا ا؟ :ال祈管ٛڬ 
ـــــــاجي ٚع جيٖع. غٖا عنٖ الثالغ مسا ا  جيٖ.  : نـــــــــ فك

ٙسل جٖك ل :ال祈管ٛڬ  ګ الثمن؟هل ا
ـــــــاجي . كږ ثمنڢ؟ نعږ فعل : نـــــــــ

جنيها مقابل الخياطغ. 介回餓انڢ يتكلڀ  :ال祈管ٛڬ 
ـــــــاجي ٚ بقيغ النقڤد. جنيڢ 介餓餓ها هګ  : نـــــــــ . غٖا سأحض

I can’t 
What about tomorrow at 3 P.m. ? 

Yes, he has 

Here’s 200 pounds. 

driverless 

touching 
environment 

be electric 

ٙاػ  ستغي祈 ٗاتيغ القيادع فګ امستقبل، السيا
ٚ الګ اڥ كل حياتنا.  ٙين اڗ نساف سنكڤڗ قاد
ٚ  مسمكاڗ بٖڣڗ  أدڣاػ التحكږ اڣ حت渓 النظ

ٚيڄ. ٙاػ ٗاتيغ القيادع ستكڤڗ  للط السيا
ٚبائيغ انها  للبيئغايضا افضل  ڣ ستكڤڗ كه

لن تسبظ التلڤف. 

ٗاػ صباٍ ، مس祈管 مهاب 
ٙكـ  ٚما ٚڬ ، صاحظ سڤب امص
ٚطغ،  ٚيغ اتصل بالش الح

ٚيڀ اتصل " الحاٝٙ ع ثماڗ ش
بى للتڤ ڣ أخب祈ني اڗ لصڤ٥ 
ٚقڤا نقڤد كثي祈ع من  قٖ س
ٚٛڣځ ڣ  امحل" الضابط م
ٚعڤا الګ  ٚين اس ٚطييڗ أخ ش

ٙكـ.  ٚ ما السڤب



ٙٝ كا نا مس祈管 مهاب ڣ الحا
ٚٛڣځ قاڋ  ٚاڗ. الضابط م ينتظ
" يا عثماڗ ، أخب祈ني لڤ 
سمحـ أخب祈ني ماٗا حٖف" 
ٙٝ " كنـ أجلس  أجاب الحا
ٚفت畦 خلڀ امحل .  فګ غ
ٜجاج .  سمعـ صڤػ كسٚ ال
ٙ ڣ لكنها لږ تعمل  اضأػ انڤا
ٚبا  .  . شخ٨ ما قطع الكه
دخلـ امحل . لږ استطع اڗ 
 畦فجأع ج٘بن .  渓 ٙڥ أڬ ش أ

قما١ شخ٨ ڣڣضع قطعغ 
فڤځ ڣجه畦. لږ استطع 
التنفس ڣ فقٖػ الڤعي. بعٖ 
ٚد اڗ  ساعغ استيقظـ . بمج
ٚػ فګ  استعٖػ ڣعي畦 نظ

ٙجا  امحل؟  ا

 ٜ ٚڣا الباب ال ٙٝ " اللصڤ٥ كس جاجي ليٖخلڤا . أكمل الحا
ٚبا  . ثږ هاجمڤنى ڣ فقٖػ الڤعي ثږ  بعٖ ٗلڊ ، أطفأڣا الكه
ٙايـ  ٚڬ. " هل  ٚبڤا . ل٘ا اتصلـ بمس祈管 امص ٚقڤا النقڤد ڣ ه س
ٙٝ أجاب . ڣ  ٚٛڣځ . " ا " الحا اللصڤ٥؟ " ساڋ الضابط م
لكن渓 سمعـ صڤػ . انڢ مثل صڤػ علګ شڤكـ . كاڗ يعمل 

هنا. 

駕  اللصڤ٥س .ٝٙ ڣضعڤا قطعغ قما١ فڤځ ڣجڢ الحا
介  ٚبا  . ل٘لڊ لږ تعمل. اضڤا س شخ٨ ما أطفأ الكه
会 ٚڬ؟ س من اتصل بمس祈管 مهاب امص

 عثماڗس 



駕  ڣ هګ عكس كلمغ  " 祈ٝ管ٚڥ "مف " أليڀ "س أسٖ حيڤاڗ ب

will be able to 

sitting 

didn’t 

were studied 

had come 

介  بسٙڤ عالګ. محاطغس القلعغ

会  س لنعطى مضاد الصفغ
abطبيعي نضيڀ البادئغ  

abnormalغي祈 طبيعي س 

解  س نضيڀ الاحقغ"-ion  "
لنحڤڋ الفعل يلڤف الګ اسږ 

回  ٚادف " مشهٙڤ ٚڣف " " هڤ س م " مع

塊  ف " هڤ祈管هاڣ "س مضاد كلمغ " مح "

駕  ٝٙين س أعتقٖ أڗ النا علګ اڗ سيكڤنڤڗ قاد
ٚئ فګ امستقبل.  يعيشڤا علګ ام

介  الجلڤٝس يجظ أڗ تتجنظ . علګ ه٘ا السٙڤ
会  ٚسلڤا ايمياػ لږس أجٖادڥ يعتادڣا اڗ ي
解  ٝٙڣ ٚتها س الٖ بڤاسطغ علګ أمستمـ م٘اك
回  渓أبڤه قٖ جا  س علګ لږ يأكل ڣجبتڢ حت

 جسږ لڢ النمس. العالږ في النمس أنڤاع من الكثي祈 هناك
ٙجل مع طڤيل، يل قصي祈ع أ  مغطاع أجسادهږ. طڤيل ٗڣ
ٚا  ٚڥ  أڗ للنمس يمكن. السميڊ بالف ا، ڣيسمع ي ًٖ  مما جي

ٙ  علګ يساعٖهږ  〈نهږ. الخطٚ ڣتجنظ الطعام علګ العثڤ
ڣڗ  ٙبغ مشهٙڤ ٙڣڗ 〈نهږ. الثعابيڗ بمحا  الثعابيڗ قتل علګ قاد

ٚيقيا في النمس من الكثي祈 هناك. بقضمها ٜا  ڣآسيا 〈ف ڣأج
ڣبا من ٙاض 畦 أڣ الغاباػ في تعي٤. أٙڣ ٚطبغ أ ٙاض 畦 أڣ ال  أ

ٙ  أڣ أ٩ٙ تحـ العشبيغ ٙ  تأكل أنها كما. الصخڤ  الطيڤ
ٙ  ڣال経حالي ڣالضفادع ٚاػ ڣالبيض ڣالب٘ڣ  لسڤ . ڣامكس

ٚجع للخطٚ، النمس تتع٩ٚ الحٴ، ٛالغ 〈لګ أساًسا ٗلڊ ڣي 〉 
.ڤائللعا ڣفقٖاڗ الغاباػ



Do you like it? 

ٙحمڢ عن فستانها الجٖيٖ ليڗ تتحٖف مع 
ٚتٖيڢ؟ :ــــــــــــيڗ لـــ ٙحمڢ. ما ه٘ا الفستاڗ الجميل ال٘ڥ ت هاڥ 

ٚا .  : ٙحمڢ هل أعجبڊ.شك
نعږ، أحظ اللڤڗ ڣ التصميږ. :لـــــــــــــــيڗ 
أمي حاكتڢ )خيطتڢ ( لي. : ٙحمڢ
؟اهل يمكن أڗ تحيڊ لګ ڣاحٖٙائع!  :لـــــــــــــــيڗ 
ٙع اڗ تحيڊ ل : ٙحمڢ ٚڣ ڊ ڣاحٖ. أعتقٖ انها ستكڤڗ مس

هل لٖيڊ قما١؟ 
. ساش祈管يڢ. اين يمكن أڗ أش祈管يڢ؟ا . ليس عنٖڥ :لـــــــــــــــيڗ 
ٚف : ٙحمڢ . هګ ستخب祈ك من أين يمكنڊ أڗ تش祈管يڢ.ا أع
هل سيكلفن渓 نقڤد كثي祈ع؟ :لـــــــــــــــيڗ 
ٜين. ا أعتقٖ ٗلڊ : ٙحمڢ ٙخ٨ من الجاه . سيكڤڗ ا

population 

ٚيقيا تنمڤ أف سكاڗ
ٚعغ.  يعتقٖڣڗ  الخب祈ا بس

 介餓回餓انڢ بحلڤڋ سنغ 
سيكڤڗ هناك ضعڀ 
ٚيقيا كما  الناٝ فګ أف
اليڤم. كثي祈 من الٖڣڋ 

ٚيقيغ تخطط اڗ   تبن畦اف
مٖڗ جٖيٖع حين يمكن 
للناٝ أڗ يعيشڤا ، يعملڤا 
ٙسڤا. ماٗا سيكڤڗ  اڣ يٖ

؟امٖڗشكل ه٘ه 

Can she sew me one 

No. I haven’t 
I don’t know 

I don’t think so 

Experts 

build 

cities 

ٚد ا يمكن اڗ يستبٖڋ الصحغ بكل اماڋ امڤجڤد فګ العالږ اڗ الصحغ أغلګ ش 渓  من ه.  الصحغ أفضل من ال祈簡ڣع. الف
ٚتڢ. هڤ يفقٖ الطعږ  ٚ انڢ عظ  كبي祈 علګ اس ٚيض يعي٤ حياع سيئغ مليئغ باالږ ، الضعڀ ڣ امعاناع. هڤ يشع الشخ٨ ام

الجميل للطعام. 



ٙين مناسبغ ، تعلمـ هڤاياػ ممتعغ ، حصلـ علګ نڤم كاف ڣ أكلـ طعام  ٙسـ تما يمكنڊ اڗ تستمتع بالصحغ الجيٖع لڤ ما
ٚد أڗ يأكل أك祈簡 من  ٚيږ كثي祈ا جٖا اڗ  8餓صحي. ل٘لڊ ا يجظ علګ الف ٚام من الٖهڤڗ كل اليڤم . ا يجظ أڗ نأكل أيس ك ج

 祈ٚيږ بڢ الكثي ٛجغ ايس ك ٚڣاػ ڣ الفاكهغ الطا ٚ كثي祈. الخض من الٖهڤڗ ڣ سك

A sick man lives a bad life full of pain and all the money of the world can’t buy health 

Fruits , vegetables , health food that rich with vitamins. 

To live a happy life , one should practice exercises and eat healthy food. 

駕  8س نحن نحتاج الګ餓 .ٚام من الٖهڤڗ كل يڤم ج
介  ٚئيسيغ فګ القطعغ هګ ٚع ال .الصحغس الفك
会  ٚد اڗ س لكى تستمتع بصحغ جيٖع ، يجظ علګ الف

ٚ يتناڣڋ   ڣاػ ڣ فاكهغ كافيغخض

駕  س نحن نضيڀ الاحقغ "–ment  " "للفعل " يعلن
advertisementس اعاڗ س  لكى نحڤلڢ اسږ . 

介  ميـ " س " حګ " هګ عكس "

会  هګ ڣضع  امقابلغس
حين يتقابل  
مجمڤعغ من الناٝ  
ناقشڤا شيئا ما لي 

解  ٖٚاػ جي س أكل امكس
صحيغجٖا للصحغ. هګ 

回  ٚادف ٙخي٨ " هګ م " غي祈 غالي " س " 
 



塊  " س عنٖما نضيڀ البادئغdis-  عكس" لكلمغ ، انها تعطينا 渓امعن
 

had 
had visited 

was 
those 

be 

I had low marks in the English exam. 

It was difficult. 

How was that? / Do your classmates complain too? 

What should I do? 

Thanks mom. 

駕  ٙسغ؟ قٖ س ماٗا فعلـ قبل ال٘هاب الګ امٖ
 介  ٙػس بعٖ اڗ ٛا سما عمها عملـ ڣاجبها قٖ 
 

会  ٚيع أمس .  هناك حادثغ كاڗس ٚيڄ الس خطي祈ع علګ الط
解  الكتظ كانـ ممتعغ جٖا تلڊس امٖٝٙ قاڋ اڗ
回  الطقس غٖا ؟ سيكڤڗ س ماٗا
 

ٜينغ بسبظ  ٙع ح السيئغ فګ امتحاڗ انجلي季ڬ  نتيجتهاسا
ٜينغ جٖا.:    أم ٙع؟ تبٖين ح ماٗا بڊ يا سا

ٙع ٙجاػ متٖنيغ فګ .  ا ش 渓  يا أمي : سا حصلـ علګ د
.امتحاڗ انجلي季ڬ  
ٙجاماٗا ؟ماٗا أم   :  نجلي季ڬ.ػ متٖنيغ فګ ا حصلـ علګ د

ٙع : كاڗ صعبا.  سا

ٛمائڊ يشتكڤڗ ايضا؟ كيڀ ٗلڊ؟صعبا! أم   :  هل كل 

ٙع : ٛمائي يشتكڤڗ أيضا. كلهږ حصلڤا علګ نعږ.  سا كل 
ٙجاػ متٖنيغ أيضا.         د

ٚڥ انجلي季  ا مشكلغ.أم   :  .ڥ أك祈簡. يجظ أڗ ت٘اك
ٙع :  ؟ماٗا يجظ أڗ أفعلسا
ٚاجعګ كل يڤم ڣ ساساعٖك فګ القڤاعٖ.أم   :  يجظ أڗ ت

ٙع :  ٚا يا أمي سا  .شك

ٙنغ تماًما مختلفغ الحياع ستكڤڗ  القادمغ، 介餓 〈لګ العشٚ السنڤاػ في  مقا
ٚڣبڤتاػ ستكڤڗ . اليڤم بالحياع ٙع ال . الڤظائڀ بمعظږ القيام علګ قاد

ٚڣبڤتاػ يمكن ٚامٌ مع. بالفعل بنفسها تفكٚ أڗ لل  امناسبغ، الكمبيڤتٚ ب
ٚڣبڤتاػ صحفيڤ سيتمكن ٚاجعاػ كتابغ من ال ٚياضيغ ام  ڣامقااػ ال

ٚڣبڤتاػ ستقڤد. الصحفيغ ٚاتنا ال ٙاتنا ڣتقڤد طائ أطبا  سيحل. سيا
ٚڣبڤػ ٚيًبا ال ٚييڗ أطبا  محل ق  栢لي، لطبيبڊ مٚضڊ ستصڀ. البش

 ام٩ٚ، بنفس امصابيڗ أشخا٥ 〈لګ النظٚ من ٗلڊ بعٖ سيتمكن ڣال٘ڬ
ٚڣبڤػ أطبا  يتمكن لن. لڊ دڣا  أفضل ڣاختياٙ . ش 畦  كل فعل من ال

ٚييڗ أطبا  من أفضل يكڤنڤا أڗ فقط عليهږ  منع من نتمكن لن. البش
ٚڣبڤتاػ .امستقبل في حياتنا من كبي祈ًا جًٜ ا تكڤڗ  أڗ من ال



food 

ٚيبا حالسكاڗ ال . هؤا  الناٝ يحتاجڤڗ لكثي祈 من  駕餓回.解餓餓.餓介الييڗ مصٚ تق
ٜٙع. ل٘لڊ ، الحكڤمغ تحتاج اڗ الطعام محاصيل أك祈簡 اطعامهږ. انها ايضا تحاڣڋ  ت

ٚځ ڣ  اڗ تڤفٚ لهږ بيڤػ جيٖع ٙڥ  تب٘ڋجيٖع ليقڤدڣا عليها . انها ايضا  ط قصا
ٚڣعاػ جٖيٖع.  جهٖها لتنش 渓  مش

grow 

roads does 

ٙائع فګ  أنا حقا عنٖڥ ڣقـ 
ٙسغ. انها تأتي فګ  ف経حغ امٖ
ٙاس 畦 بعٖ  ڣسط اليڤم الٖ
الحصغ الثالثغ. انها فګ 

فګ  駕駕:会餓ڣ  駕駕العادع بيڗ 
ٚاحغ الصباٍ.  ڣقـ ال

"الف経حغ" مهږ جٖا انڢ 
 مفعميڗ بالنشا٭يجعلنا 

ٙڣٝ القادمغ.  ٚع ثانيغ للٖ م
نحن ا نجلس ابٖا فګ 
فصڤلنا ڣقـ الف経حغ. 
بعض الطاب يتمشڤڗ فګ 
ٚڣڗ معهږ  املعظ، آخ
سنٖڣتشاتهږ ڣ يبٖأڣڗ اكل 

اثنا  استمتع بڤقت畦أنا  معا. 
الف経حغ . بعٖ أكل ، 
ٙسغ  اٗهظ الګ مكتبغ امٖ
حين يڤجٖ كثي祈 من الكتظ 
ٚأها اڣ استعي祈ها.  الجيٖع اق
ٚڬ، اٗهظ الګ  أڣقاػ أخ
ٚد اڗ  معمل الكمبيڤتٚ. بمج
ٚٝ ن٘هظ جميعا  ٚڗ الج ي

. نشيطغالګ فصڤلنا باٗهاڗ 
駕 ٚع ا ٚئيسيغ فګ لس الفك

ٙس ف経حغالقطعغ عن  غ.امٖ
介  حغ تستمٚ مٖع経س الف

نصڀ ساعغ  
会  حغ ، بعض経س أثنا  الف

 املعظالطاب يتمشڤڗ فګ 
ٚڣڗ يأكلڤڗ  بينما آخ

سنٖڣتشاتهږ.

eat 
………

The school day would be hard and students’ minds would be 

very tired. 解 ٙاسغ؟ س ماٗا كاڗ سيحٖف لڤ لږ يكن هناك ف経حغ فګ ايام الٖ
ٙاس 畦 كاڗ سيكڤڗ صعبا ڣ أٗهاڗ الطاب ستكڤڗ مجهٖع "متعبغ" س اليڤم الٖ



It makes students fresh again for the coming lesson. 

回 .حغ ڣقـ مهږ経ٚهن من الن٨ ماٗا الف س ب
س انها تجعل الطاب مفعميڗ بالنشا٭ للحص٨ القادمغ. 

I enjoy my break time by reading books or using the computer. 

are called 

burn 
use 

died 

studying 

塊 ٚع فګ جملغ ڣاحٖع ٚ فق س لخ٨ آخ
ٚا ع الكتظ اڣ استخٖام الكمبيڤتٚس  أنا استمتع بڤقـ ف経حت渓 بق

駕  س ٚ تعن畦 كڤنڊ مڤضڤع فګ مڤقڀ خطٚ.مهٖد بالخط

介 " تحـ "  س عكس " فڤځ "

会  ٙ . البحٚس البيئغ الساحليغ مڤجڤدع بجڤا

解  س لكى نحڤڋ الفعل " يجٖد " الګ
 " able-"صفغ نضيڀ الاحقغ  

回  البادئغ س "un- "  تعطى عكس
ٚيح   uncomfortableالصفغ م

塊  ٜ ٙ ڣقـ مناسظ ل ٚادف "مناسظ" هڤ س يجظ اڗ تختا ٚين. م ٙع اخ يا

駕  ٚطبغ الٖافئغ س غاباػ مطي祈ع تسمىامناطڄ ال
介  ٚقناس لڤ سيلڤف الهڤا .  ستيڊا الب ح

会  ا؟ معتادعس هل أمڊ كانـ祈ٚأ لڊ عنٖما كنـ صغي اڗ تق
解  قبل اڗ س 渓ٙه حت ٚ افكا بقليل. يمڤػهڤ لږ يكن قٖ نش
回 س كږ امٖع الت渓  ٙٝقضيتها اللغغ انجلي季يغ؟ تٖ

ٚ عام  ٙڣځ شڤشغ ڣلٖ فګ التاسع من يناي ٚا 駕快会塊فا . كاڗ شاع
ٚيا. ٜيڤني الشهي祈 "أمسيغ ثقافيغ" من  مص قٖم الب祈نامٌ التلف

. ڣلٖ شڤشغ فګ دميا٭ حين ٗهظ الګ  介餓餓塊حت駕快壊壊  渓عام
ٚا ع  ٚاغڢ. بٖأ في ق ٚأ شڤشغ الشعٚ فګ أڣقاػ ف الكتاب . ق
ٚأ كل ش 渓  من ف祈管ع قبل  ٚبي فګ امكتبغ العامغ حين ق ٚ الع الشع

ٚا  الحٖيثيڗ. التحڄ شڤشغ بٖ ٙا بالشع ٚڣ اٙ العلڤم اسام م
ٚج بٖأ العمل كمقٖم  ٚف بالطالظ الشاعٚ. بعٖ اڗ تخ حين ع
ٚيغ . ثږ انتقل الګ  ٙئيس اٗاعغ امص ٚامٌ اٗاعيغ . أصبح  ب

ٜيڤڗ ڣ سمى بحامى اللغغ . تڤفګ فګ يڤم  اكتڤبٚ عام  駕解التلف
介餓駕塊



What are you doing? 

ٛتها الصيفيغ القادمغ ٙانيا تسأڋ غادع عن أجا
.غادعهاڥ . :   ٙانيا

ٙانيا : غادع   ماٗا تفعليڗ؟.  هاڥ 
ٛتى الصيفيغ.:    ٙانيا أنا مشغڤلغ بااعٖاد اجا

اين سڤف تقضينها؟ : غادع 
ٚيڀ. ماٗا عنڊ؟:   ٙانيا فګ ال

ٙيس. : غادع  ٚ 〈لګ با  أنا ساساف
ٙيس جٖا.:   ٙانيا يا 〈له畦 . أنا أحظ با

ٚك كنـ هناك؟ : غادع   ڣ أنا ك٘لڊ. هل عم
ستمكثيڗ هناك؟. لكن渓 أحظ . كږ ا. ابٖا:    ٙانيا

حڤالګ شهٚ.  : غادع 

Where are you going to spend it? 

I will travel to Paris. 

No, Never 

About one month. 

government 

located 

create 
growing 

ٚٙػ اڗ  الحكڤمغمن٘ أك祈簡 من خمسغ سنڤاػ ،  ق
فګ  تقع فتبن畦 عاصمغ جٖيٖع فګ مصٚ. انها سڤ 
ٙادػ الحكڤمغ اڗ  ٚع. ا ٚځ القاه ه٘ه  تخلڄش

ٚ كبي祈 جٖا ڣ   ينمڤ امٖينغ الجٖيٖع اڗ سكاڗ مص
ٚدڣڗ اڗ  فګ امستقبل، سيكڤڗ هناك ناٝ كثي祈ڣڗ ي

ٙيغ ڣ الج ٚع، اسكنٖ ي季ع. يعيشڤا فګ مٖڗ مثل القاه

ٚطغ . فګ الخطاب، طلظ ) تږ الطلظ (  كاڗ آنٖڥ قلقا طڤاڋ اسبڤع. يڤم اثنيڗ اماض 畦 تلقى خطابا من الش
ٚطغ ڣ لكنڢ ٗهظ للقسږ أمس  ٚطغ . تسىل آنٖڥ ماٗايتږ طلبڢ من الش منڢ اڗ يأتي 〈لي قسږ الش



ٙاجڣ 栢ڗ لږ يعٖ قلقا . فګ القسږ ،  ٚطى مبتسما اڗ د ٙه بڤاسطغ ش ٙاجغ تږ تږ اخبا ٚطي اڗ الٖ تڢ قٖ تږ ايجادها من٘ خمسغ ايام. أخب祈ه الش
ٚيغ صغي祈ع تبعٖ  ٚسلميل. ڣ انها اڗ  解餓التقاطها من ق ٙا أيضا  ت ٚڣ الګ بيتڢ بالقطاٙ. كاڗ آنٖڥ منٖهشا جٖا عنٖما سمع اخباٙ. كاڗ مس

ٚين سنغ عنٖما ٚقـ من٘ عش ٙاجغ. انها س ٚع.  انڢ لږ يتڤقع ابٖا اڗ يتږ ايجاد الٖ كاڗ آنٖڥ صبيا فګ الخامسغ عش

駕  ٚئيسيغ فګ القطعغ عن ٚع ال ٙ عظيمغ آنٖڥس الفك أخبا
介  ٘ٚقـ من ٙاجغ آنٖڥ س ٚينس د سنغ  عش
会  ٙا انڢ ٚڣ ٙاجغلږ يتڤقع س آنٖڥ كاڗ مس اڗ يتږ ايجاد الٖ

解 ٙاجغ؟ س ماٗا تعتقٖ اڗ آنٖڥ سيفعل بالٖ
ٙبما سيعطيها ابنڢ س 

回 ٚهن من الن٨ اڗ آنٖڥ محظڤٱ؟ س ب
ٚڣق ٙاجتڢ امس ٚين سنغس هڤ ڣجٖ د غ من٘ عش

塊 س لخ٨ الن٨ فګ جملغ
ٚڣقغ سيتږ  ٙاجتڢ امس ٚطغ أخب祈ػ آنٖڥ اڗ د س الش

ٙها لڢ  احضا

Perhaps he will give it to his son. 

He found his stolen bike after twenty years. 

The police told Andy that his stolen bike will be brought to him. 

駕  هڤ شخ٨ يحكږ مٖينغ أڣ منطقغ. امحافٴس

介  ٚعه٘ه س . انها ليس لها جڤانظ. دائ

会 ٚف من الصفغ " مكتمل " نضيڀ الاحقغ  completely" س تماما س  ly–"  س لكى نصيغ ظ



解  البادئغ س "im-  "  " ممكن س تصيغ العكس للصفغ " ممكن 祈س غيimpossible

ever 

get 
travelled 

visited 

use 

回  اختافيڤجٖ تشابڢ بيڗ الشيئيڗ. مضاد تشابڢ هڤ س .

塊  ٚادف الفعل . يقبلهڤ " يڤافڄ " س م

駕  ٚهاس هل سلمى ٚع؟  عم ٙػ القاه ٛا
介  ٙجاػ  ليحصلس هانى كاڗ علګ د

ٚ بجٖ.  عاليغ لڤ كاڗ ٗاك

会  ٖكاڗس سامح ق  ٚ ٙيس قبل  ساف الګ با
ٚجڢ من الجامعغ.  تخ

解  ٙتڢ ( س جبل علبغ ٛيا ٜاٙ ) ا يتږ  ا ي
بڤاسطغ سياٍ كثي祈ڣڗ.       

回  طاقغ نظيفغ متجٖدع.  نستخٖمس نحن نحتاج أڗ

 تفيٖه الت畦 أشيا  من الكثي祈 إنساڗ خلڄ لقٖ
ٙع  ڣلكنها ٚئيس 畦 السبظ هڤ انساڗ. للطبيعغ ضا  ال
祈من ناتٌ التلڤف. التلڤف ڣ〈حٖاف الطبيعغ لتٖمي 

ٛاػال ٚبڤڗ  أكسيٖ ثاني مثل الٖفيئغ غا  ه٘ه. الك
ٚځ  عنٖما تصنع ٚڥ  الڤقڤد نح . النفط مثلالحف
ٚيڄ عن التلڤف 〈حٖاف يتږ أيًضا، . أشجاٙ قطع ط
ٚبڤڗ  أكسيٖ ثاني يبقى شجاٙ،أ نقطع عنٖما  في الك
 علينا يتعيڗ أنڢ هڤ التلڤف لڤقڀ حل أفضل. الهڤا 

 الطاقغ مثل أنظڀ متجٖدع طاقغ علګ اعتماد
ٚياٍ طاقغ ڣ الشمسيغ  〈عادع في نبٖأ أڗ يجظ. ال

ٜيٖ تٖڣيٚ  قطع عن نتڤقڀ أڗ يجظ. القمامغ من ام
 الحكڤمغ من كل علګ يجظ أخي祈ًا،. ڣالغاباػ أشجاٙ
ٜيٖ ٛٙاعغ تشجيع ڣالشعظ  في 〈ما أشجاٙ من ام
ٙع ٛڋ  في أڣ الشڤا .امنا
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